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Ekbackskyrkans församling 
 

Ekbackskyrkan 
Parkvägen 17 
643 30 Vingåker 
 

Bankgiro: 624-7027 
Bankkonto: Sörmlands Sparbank  
82578,  930562509 

Swish: 123 268 31 34  

Org. nummer: 817606-0229  
E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se 
Hemsida: www.ekbackskyrkan.se 
 

Pastor: 

Adam Harknäs 
 
Expeditionstid:  
tis-tors 9-11 (vanligen) 
Tel exp: 0151-51 14 73 
Mobil: 076-884 70 64  
E-post: 
adam@ekbackskyrkan.se 
 

Ordförande: 
Torsten Lager 
Tel: 072-227 10 50  
E-post:  

torstenlager@telia.com 
 

Kassör: 
Birgitta Carlsson 
Tel. 0151-550021 
E-post:  
birgitta.vr43@gmail.com  

Equmenia Ekbackskyrkan 
 

Ekbackskyrkan 
Parkvägen 17 
643 30 Vingåker 
 

Bankgiro:5360-5903 
Plusgiro: 23 04 51-7 
E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se 
Hemsida: www.ekbackskyrkan.se 
 
Ordförande: 
Else-Marie Lyreborg Olsson 
Tel. 0151-133 96 
E-post: elsemarie.olsson@gmail.com 
 

Kassör: 
Örjan Langborg 
Tel. 070-510 91 67 
E-post: langborg@bredband.net 

 

Ekbackskyrkans innebandyklubb 
 

Ordförande:  
Adam Harknäs, se t.v. 

Kanslist:  
Lilian Strömberg  tel. 
0151-51 14 73 

 
 

 

 

 

E-post: lilian@ekbackskyrkan.se 
http://idrottonline.se/EkbackskyrkansIBK-
Innebandy 
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PASTORN HAR ORDET... 
 

 

Jesus i Rio 

 
Olympiska spelen i Rio har avslutats och de flesta idrottsmän-
nen och kvinnorna har åkt hem till sina länder. Under drygt två 
intensiva veckor var världens blickar riktade mot Rio och varje 
dag såg vi siluetten av Jesus som blickar ner mot människorna 
i Rio. Den enorma Kristusstatyn, som räknas till ett av de sju 
nya underverken, är den självklara symbolen för Rio och hela 
Brasilien. Från vårt lilla land har vi bidragit med cement till 
Kristusstatyn, men ett viktigare bidrag för att göra Jesus känd i 
Brasilien är de missionärer som kommit från Sverige. 

Vad betyder det att miljontals människor varje dag i två veckor 
sett Jesus på berget ovanför Rio? För många är det säkert 
bara en bild som skymtar förbi. Ingenting som ger några djupare tankar om vem 
denne Jesus kan vara. Men för vissa dyker frågor upp. Varför har man byggt 
denna staty? Varför håller han händerna utsträckta? Vem är Jesus egentligen? 
Förhoppningsvis blev det för många som under maratonloppet när dimmorna låg 
täta över Rio och det enda som skymtar fram var Jesus uppe på berget. Jesus 
träder fram, skingrar dimmorna och ljuset bryter in. 

Det var inte bara Kristusstatyn ovanför Rio som förmedlade en bild av Jesus un-
der OS. Många av idrottarna tecknade ett kors innan och efter sin prestation. 
Vad betyder allt detta korstecknande? Går det bättre om jag gör ett korstecken? 
Svårt att säga. Men det garanterar i alla fall inga medaljer. För de flesta idrottare 
är det nog inte heller syftet. För vissa är det bara en ritual men för andra visar 

det på samhörigheten med Jesus Kristus 
och tacksamheten över att han är med i just 
denna stund.  

Vad betyder Jesus för dig och vilken bild 
förmedlar du av honom? Den här hösten 
har du chansen att söka dig närmare Jesus, 
förstå mer vem han är och även ge glimtar 
av honom till andra människor. Ta vara på 
tillfällena att fördjupa och utveckla din relat-
ion till Jesus och sprida den vidare! Kanske 
har nyfikenheten över denne Jesus väckts 
hos dina arbetskamrater, grannar och vän-
ner och du får möjligheten att berätta vad 
Jesus betyder för dig. Han står med ut-
sträckta armar till alla människor.  

 
Adam Harknäs 
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PROGRAM... 

SEPTEMBER 
TORSDAG 1 
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 

SÖNDAG 4 
10.00 TEMAGUDSTJÄNST 
Bokgruppen som läser boken ”Bortom be-
kvämligheten” ansvarar. Söndagsskola. 
Kyrkkaffe. 

14.15 CAFE HUMLAN 

ONSDAG 7 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Sångarbröderna från Korskyrkan  

FREDAG 9 
17.30 KÖRÖVNING 

LÖRDAG 10 SEPTEMBER 
9.00 KVINNOFRUKOST 
Läs mer på sidan 6 

SÖNDAG 11 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Inger Wetter, Johan Ek-
man, Ingemar Haglund. Kyrkkaffe 

FREDAG 16 
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 18 
10.00 TEMAGUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Örjan Lanborg, kören. 
Kyrkkaffe. Läs mer på sidan 6 

TISDAG 20 
18.30 FÖRSAMLINGSSTYRELSE 
Gemensam möte med Equmenias styrelse 
från kl 19.30. 

LÖRDAG 24 SEPTEMBER 
16.00 KONSERT FÖR VÄRLDENS 
BARN 

SÖNDAG 25 
10.00 TEMAGUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Gunnel Gustafsson, Bo 
Sävhammar. Nattvard. Kyrkkaffe. 
Läs mer på sidan 6 

17.00 FÖRSAMLINGSMÖTE 

TORSDAG 29 
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 

  

OKTOBER 
LÖRDAG 1 OKTOBER 
TASSENATTA 
Equmeniascouts traditionella höstaktivitet. I 
år ansvarar scouterna i Vingåker för ar-
rangemanget.  

Läs mer på sidan 12 

SÖNDAG  2 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Else-Marie Lyreborg Ols-
son, medverkan av barn och ungdomar. 
Bibelutdelning. Insamling till Equmenia. 
Kyrkkaffe 

ONSDAG 5 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Teodor i Fallets barnbarn sjunger och spe-
lar 

18.00 SCOUTERNA BJUDER IN 
Scouterna inbjuder föräldrar och församling 
till  information och uppföljning Tassenatta 

Ekumenisk höstkonferens 
Västra Vingåkers kyrka 

LÖRDAG 8  
14.30 Laila Dahl föreläser över temat: 
”Att gå sönder och bli hel igen” 

Ca 16 Fika och mingel 

17.00 Musikgudstjänst 
Laila Dahl, Christian Wallentin, Anna-
Lena Geiron-Widén 

SÖNDAG 9 
10.00 GUDSTJÄNST 
Församlingens präster, ekumenisk kör 
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PROGRAM... 
SÖNDAG 16 
10.00 GUDSTJÄNST 
Lars Andersson, Lars Olsson, Aina Anders-
son Kyrkkaffe 

TISDAG 18 
18.30 FÖRSAMLINGSSTYRELSE 

FREDAG 21 
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG  23  
17.00 KONSERT 
Sörmland Latin Band 
Adam Harknäs Kyrkkaffe 

TORSDAG 27 
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 

FREDAG 28 
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 30 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, kören. Nattvard. Försam-
lingsinformation. Hembjudarfika 

14.15 CAFÉ HUMLAN 

NOVEMBER 
ONSDAG 2 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Bernt-Joel Gunnarsson visar naturbilder 

LÖRDAG 5 ALLA HELGONS DAG 
10.00 GUDSTJÄNST 
Inger Wetter, Torsten Lager. Kyrkkaffe 

FREDAG 11 
17.30 KÖRÖVNING 

LÖRDAG 12 
9.00 KVINNOFRUKOST 
Charlotta Grahn-Wetter, violonist 

SÖNDAG  13 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs. Örjan Lanborg, kvartett. 
Kyrkkaffe 

TISDAG 15 
18.30 FÖRSAMLINGSSTYRELSE 

FREDAG 18 
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG  20 
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs Kören. Kyrkkaffe 

17.00 FÖRSAMLINGSMÖTE 
Inför årsmötet 

TORSDAG 24 
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 

FREDAG 25 
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG  27 
10.00 ADVENTSGUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Gunnel Gustafsson, kö-
ren. Kyrkkaffe 

DECEMBER 
LÖRDAG 3 
PREL 15.00 JULMARKNAD 

SÖNDAG 4  
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Lars Olsson. Kyrkkaffe 

ONSDAG 7 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Adventskaffe med Torsten Lager som 
sjunger och spelar 

SÖNDAG 11  
10.00 GUDSTJÄNST 
Julens sånger Församlingsinformation 

Bön före Gudstjänsterna.  
I regel varje söndag kl. 9.30, är det 
samling i soffrummet till bön inför 

gudstjänsten.  

Vi reserverar oss för ev. ändringar i 
programmet. Läs senare annonsering på 
hemsidan www.ekbackskyrkan.se och i 

predikoturerna. 
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TEMAGUDSTJÄNSTER  

Vi kommer att ha två te-
magudstjänster där temat 
är ”bibelordet i centrum.” 
Det handlar om att lyfta 
fram vilken skatt vi har fått 
i Bibeln. Den kristna kyr-

kan har i snart 2000 år bekänt sin tro på 
att Bibelns 66 böcker tillsammans utgör 
Guds Ord. Inspirationen till detta har häm-
tats ur bibelställen som 2 Tim. 3:15-17: 
”och att du ända sedan dina barnaår är 
hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge 
dig den kunskap du behöver för att bli 
räddad genom tron på Kristus Jesus. 
Varje bok i skriften är inspirerad av Gud 
och till nytta när man undervisar, veder-
lägger, vägleder, och fostrar till ett rättfär-
digt liv, så att den som tillhör Gud blir fri 
från sina brister och rustad för alla slags 
goda gärningar.” 

I gudstjänsten läser, ber, sjunger och pre-
dikar vi med Bibelordet som utgångspunkt 
och rättesnöre. Det kopplar an till att Or-
det är given som gåva till hela Kristi kropp. 

Hur påverkar bibelordet mitt personliga 
kristna liv? Är det centralt och viktigt för 
mig att läsa bibeln? Hur ofta gör jag det? 
Vilka konsekvenser får det om jag inte 
läser bibeln? 

Det är också intressant att se hur bibelor-
det påverkar vårt samhälle idag. Bibelor-
den bryter med individualismens perspek-
tiv där det är jag som alltid är i centrum. 
Här är det i stället Gud själv och hans ord 
som är i centrum. Det är alltså jag som 
behöver anpassas och omformas efter 
Guds vilja och värderingar och inte tvär-
tom. 

Vi behöver fördjupas i tron, som att vi allt-
mer lär oss om det som ligger på Guds 
hjärta. Det är något av innehållet i våra 
temagudstjänster. 

Det finns en enormt rik skatt att hämta 
genom att under bön om den helige 
Andes ledning ta en stund varje dag för 
att läsa Bibeln. 

Torsten Lager 

KYRKORNAS  

HÖSTKONFERENS 

8-9 oktober är det ekumenisk höstkonfe-
rens i V Vingå-
kers kyrka.  

På lördagen kl 
14.30 medver-
kar Laila Dahl 
som är relat-
ionsterapeut, 
artist och för-
fattare. Hon 

kommer att ha en föreläsning i ord och 
ton kring sin uppmärksammade bok ”Att 
gå sönder och bli hel igen—finns det läk-
ning efter otroheten? Kl 17 blir det musik-
gudstjänst där Laila också medverkar 
tillsammans med en musikgrupp. 

På söndag blir en ekumenisk gudstjänst 
med medverkan av en ekumenisk kör. 
Om du vill vara med och sjunga se öv-
ningstider på hemsidan när de är be-
stämda. 

KVINNOFRUKOST 

Under hösten kommer det att vara två 
kvinnofrukostar.  

Den 10 september kommer Majsan  
Eriksson med ett program kallat ”Kvinnan 
med parfymflaskan, ett drama om förlå-
telse. Mer om det finns att läsa i förra för-
samlingsbladet och på hemsidan. 

Den 12 november medverkar  Charlotta 
Grahn-
Wetter, 
28 år, 
violinist. 

Hon be-
sitter en 
mycket 
vacker 
ton med lyster och intensitet i klangen. 
Hennes musikalitet och uttrycksförmåga 
skapar en sällsynt koncentration och berör 
sin publik på djupet.  

Välkommen till en morgon med guldkant. 
Avgift 60 kr, ingen anmälan 
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FÖRBÖNSKALENDER 

Det är viktigt att vi är konkreta i våra böner. Därför upprättar vi en s.k. förbönskalender 
där vi under hösten lyfter upp de olika verksamhetsområdena i församlingen och ämnen 
som rör vår kommun. Vi har samma böneämne under en vecka. Tanken är också att vi 
varje söndag uppmärksammar vad vi ska be för, förslagsvis att någon från den gruppen 
delar något. Nästa söndag låter vi stafettpinnen gå vidare. 

Må Gud rikligen välsigna dig i förbönstjänsten. 

Torsten Lager  

Vecka 34 Start 

Vecka 35 Bokgrupperna   

Vecka 36 Pastor och gudstjänstledarna 

Vecka 37 Mötesvärdarna och nattvardstjänare 

Vecka 38 Barn- och ungdomsledarna Equmenia Ekbackskyrkan 

Vecka 39 Ekbackskyrkans innebandyklubb, ledare och spelare 
och deras familjer 

Vecka 40 Det ekumeniska arbetet i Vingåker 

Vecka 41 Tantlunken 

Vecka 42 Målargruppen 

Vecka 43 Öppen gemenskap 

Vecka 44 Styrelsen 

Vecka 45 Kvinnofrukosten 

Vecka 46 Våra andakter på Humlegården och Café Humlan 

Vecka 47 Församlingens sång- och musikkrafter 

Vecka 48 Ljudteknikerna 

Vecka 49 Serveringsgrupperna 

Vecka 50 Städgruppen och ansvariga för fastighetsskötsel 

Vecka 51 o 52 Julfrid för alla i Vingåkers kommun (barn, ungdomar, 
föräldrar) 
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Torsten funderar ……. 

VAR DET INTE BÄTTRE FÖRR? 

Denna sommar har jag  mer än någonsin funderat över vad som är mening med mitt liv, 
inte minst på grund av allt som händer i vår omgivning och i vår värld. Kan jag göra skill-
nad för någon? Kan församlingen påverka det som sker?  

Jag tar mig friheten att ”provtänka,”alltså inte ge färdiga svar eller lösningar utan mer 
fundera tillsammans med dig. 

”Det var inte bättre förr, men det var annorlunda”, eller som Claes Eriksson i Ga-
lenskaparna har sagt: ”jag säger inte att det var bättre förr, bara att det är sämre 
nu”.  

Jag tycker att det var bättre förr, åtminstone när det gäller vissa saker.  Man talade inte 
så mycket om gemenskap utan den fanns bara där i församlingen och även i familjen. På 
något sätt hade man tid att lyssna och hjälpa varandra. Givetvis fanns det undantag då 
som det gör idag. Ibland undrar jag om jag riktigt förstått vad ordet ”gemenskap” verkligen 
betyder. I synonymordboken räknas upp en del ord som samhörighet, samvaro, samfund, 
krets. Ja, dessa ord passar ju ganska bra in på vad en församling är eller ett samhälle. 
Jag får nog lämna detta för tillfället annars blir det för mycket. 

När jag har lyssnat på Sommar i P1 är det särskilt två program som fått igång mina tan-
kar. Det är när journalisten och programledaren Malou von Sivers berättar om barndo-
mens sår som präglat hela hennes liv. Hon skildrar en komplicerad relation till sin far och 
en barndom där hans humör styrde hur familjen betedde sig. Hon skildrar hur hennes 
erfarenhet under uppväxten både har gjort henne känslig och tuff – erfarenheter och 
egenskaper som hon visar i det sätt hon med varsamhet bemöter de människor som hon 
intervjuar. Hon lyssnar på hela livsberättelsen.  

Det finns tyvärr alltför många utsatta barn och familjer i vårt samhälle, som behöver hjälp. 

Här måste det bli en förändring. Men hur? Gud hjälp oss!!! 

Och så var det programmet med läkaren miljöaktivisten Gunhild Stordalen som i sitt som-
marprogram berättar om sin dubbla kamp att bygga upp stiftelsen EAT för att främja en 
hållbar matproduktion i världen, samtidigt som hon drabbats av den dödliga sjukdomen 
systemisk skleros. Jag citerar: ”ingen kan veta hur det går. Det kommer att bli min största 
personliga kamp hittills. Det kommer att bli en kamp på liv och död.” Det som är hennes 
drivkraft är att se möjligheterna när hon vaknar till en ny dag. ”Det som är omöjligt för 
människor är möjligt för Gud.” Ja, tänk om jag kunde ta till mig det. 

Tänk så många laddade ord det finns. Inte minst när jag läser Bibeln. ”Ty Guds ord är 
levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att 
det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.” Vad 
gör ordet levande och verksamt? ”Är det tanken som formar orden eller är det orden som 
styr våra tankar?” En klassisk filosofisk fråga som har debatterats och diskuterats, 
utan att någon kunnat ge ett särskilt tydligt svar. Men en sak är man överens om att ordet 
påverkar oss, men inte mer än allt annat vi ser och hör.  Så Jakob var inte så dum när 
han skriver i sitt brev: ” ..att den som hör och verkligen gör något, blir salig genom det 
han gör.” Vi säger ibland att det är tanken som räknas, men det räcker nog inte.  

Kan det vara så att Guds ord är levande och verksamt? Ja, jag tror det. 

”Det bästa sättet att förbereda sig för morgondagen, är att leva rätt idag”. 

Var rädd om dig! 

Torsten Lager 
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LEDIGHET 

Adam Harknäs är  

Ledig  3-4 sept, 15-16 okt och 5-6 nov. 

 

UPPFRÄSCHNING  

 AV NEDRE ENTRÉN 

Estetrådets har försökt lyssna in mångas 
önskan om att skapa en mer välkom-
nande nedre entré i vår kyrka. Renovering 
av golv och väggar behövs verkligen.  

Ett förslag med kostnadsberäkningar pre-
senterades därför för styrelsen 23 au-
gusti, som tyckte att det var ett viktigt, 
välbehövligt och ekonomiskt genomför-
bart projekt.  

Styrelsen beslutade att godkänna renove-
ring redan i höst av trapphuset och nedre 
entrén (inomhus) – till en kostnad av max 
75 000 kr.  

Olle Olsson kan tänka sig att hålla i mål-
ningsprojektet men behöver medhjälpare.  
Det kommer att behövas många frivilliga 
insatser och vi hoppas många ställer upp. 

Steg 3 med utvändig uppfräschning och 
en mer välkomnande nedre entré, har vi 
valt att skjuta på till i vår. Då får vi ansöka 
till styrelsen om nya pengar. 

Vi berättar mer om våra tankar och planer 
på samlingssöndagen 28/8. 

Annika Lindar, en av medlemmarna i 

KONSERT  

VÄRLDENS BARN   

Lördagen den 24 september klockan 16 
är det Konsert till förmån för Världens 
Barn. Denna konsert är i Ekbackskyrkan i 
år och det kommer att bli medverkan av 
barn, ungdomar och vuxna från, eller med 
anknytning till Vingåker. Det blir inte bara 
sång och musik utan även möjlighet att 
köpa fika efteråt och även handla choklad 
och en del annat där behållningen går till 
Världens Barn. 

Torsdag 29/9 – lördag 1/10 är det böss-
skramling runt om i samhället. Lördagen 
den 8/10 står våra scouter utanför ICA 

KONSERT  

SÖRMLAND LATIN BAND 

Den 23 oktober kl 17.00 får vi besök av 
”Sörmland Latin Band”.  

De är en ensemble som spelar medryck-
ande Latinamerikanska låtar. Gruppen 
startade ungefär för 9 år sedan i Flen och 
alla medlemmar bor inom Sörmland. En-
semblen består av 12 musiker och har 
spelat på olika orter inom Sörmland.  

För tre år sedan åkte hela orkestern till 
Italien (Milano). Förra året hade man 6 
olika konserter inom Sörmland tillsam-
mans med en Flamenco grupp från Bar-
celona. 
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EKBACKSKYRKANS IBK 

 

En ny innebandysäsong har dragit igång för våra innebandylag. De flesta lagen 

började träna i augusti och har kommit igång lite tidigare än förut. Vårt herrlag 

inleder sin andra säsong i division 3 och glädjande är att vi har flera nyförvärv på 

gång från Katrineholm och Sköldinge som varit med och tränat under försä-

songen.  

För ungdomslagen är det inga 

stora förändringar denna sä-

song, men eventuellt startar vi 

ett nytt lag i höst för barn 

födda 2010-2011. De flesta 

träningarna är i Sporthallen i 

Vingåker. 

Träningstider för respektive 

lag hittar du på vår nya hem-

sida som är under uppbygg-

nad på idrottonline.se. 

 

EIBK:S HEMMAMATCHER 

Lördagen den 15/10 kl. 17.00 EIBK – FBC Nyköping (H3) 

Söndagen den 16/10 kl. 11.30 Sammandrag (06/07) 

Söndagen den 16/10 kl. 17.00 EIBK – Katrineholms IBF (P 02/03) 

Lördagen den 29/10 kl. 17.00 EIBK – Flens IBF (H3) 

Söndagen den 30/10 kl. 14.00 EIBK – Strängnäs IBK (P02/03) 

Lördagen den 12/11 kl. 17.00 EIBK – Malmköpings IBF (H3) 

Söndagen den 13/11 kl. 13.00 EIBK – Strängnäs IBK (F 02-06) 

Söndagen den 13/11 kl. 14.30 EIBK – Nykvarns IF (P 02/03) 

Söndagen den 13/11 kl. 10.00 Sammandrag (08/09) 

Söndagen den 13/11 kl. 16.00 EIBK – Järna SK (F 02-06) 

Lördagen den 20/11 kl. 17.00 EIBK – Järna SK (H3) 

Söndagen den 27/11 kl. 13.00 EIBK – Malmköpings IBF (F 02-06) 
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Vi ser tillbaka på en fin sommar där många 
av våra barn och ungdomar har varit på 
läger. Vi hoppas både de och ledarna har 
med sig många fina minnen och upplevel-
ser.  

Söndagsskolan träffas första gången den 28 augusti, sedan försöker vi att ha sön-
dagsskola så många söndagar vi kan. I höst ska vi återinföra en gammal klassiker nämli-
gen ”Månadens kör”. Barnen och ledarna leder en kör tillsammans med församlingen 
innan vi går ner till Lillstugan. 

Scouterna träffas som vanligt på onsdagar kl. 18.00-19.30, med första träff den 7 sep-
tember. Ledarna har träffats och planerat höstens program men det kommer även att bli 
tillfälle för scouterna att vara med och planera en del programpunkter. Vi fortsätter träffas i 
våra grupper Spårare/Upptäckare och Äventyrare/Utmanare. 

Nytt för hösten är att vi ska väcka liv i gruppen ”Gott & Blandat”. Vi märker att det finns 
behov av en grupp igen för de som inte vill gå i scouterna. Den här gruppen är för barn 6-
8 år och de kommer att träffas samma tid som scouterna men ungefär varannan vecka. 

Fredagshäng kommer att träffas varannan fredag med första träff den 2 september. 
Programmet kommer att göras tillsammans med tonåringarna och Josef Harknäs kommer 
att vara ansvarig ledare med stöttning av några av oss andra i Equmenia. 

Julmarknad blir det lördagen den 3 december. Boka in detta datum och kom och 
stöd Equmenia. Trolig starttid är klockan 15 – mer information kommer i kyrkan och i 
nästa församlingsblad. 

 

 

NATIONELL BÖNEDAG  
FÖR VÄRLDENS BARN DEN 

2 OKTOBER 

I världen finns det cirka 2,2 miljarder barn, 
i Sverige lever cirka två miljoner av dem. 
Första söndagen i oktober är det bönedag 
för var och en av alla dessa.  

Vi firar detta i Ekbackskyrkan genom en 
gudstjänst där  barn och ungdomar med-
verkar, vi kommer att dela ut Biblar till 
våra konfirmander. Vi samlar också in 
pengar till Equmenias barn och ungdoms-
arbete 

KONFIRMATION 

Under konfirmationen får man ställa de 
stora frågorna som: Vem är jag egentlig-
en? Varför finns jag till? Var kommer all-
ting ifrån? Finns Gud? Vad händer när 
man dör? Konfirmationen är som en upp-
täcktsresa där vi undersöker kristen tro 
och söker svar på frågor om livet och 
Gud. 

Konfirmandgruppen kommer att träffas 
varannan onsdag kl. 13.30-15.30 med 
start 14 september. En övernattning med 
bland annat pilgrimsvandring planeras till 
16-17 september. Till våren blir det ett 
läger tillsammans med andra konfirmand-
grupper. Konfirmationen avslutas med en  
konfirmationsgudstjänst i maj. 

Informationsträff Tisdag 30 augusti kl. 
19.00 har vi ett informationsmöte för in-
tresserade konfirmander med föräldrar i 
Ekbackskyrkan.  Då kan man även an-
mäla sig till gruppen, 
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Plats 

för 

adress 

 

 

TASSENATTA – 1:A OKTOBER 

I den mörka skogen smyger ett glatt gäng scouter 
fram mellan grenar och träd. Den nyss genomförda 
sjukvårdsskontrollen gick bra, samarbetet fungerade. 
Ficklampornas sken söker vägen. Där! Nästa reflex 
blir synlig och vandringen fortsätter reflex för reflex.  
Sofie frågar:  
– Undrar vad som händer på nästa kontroll? 

Så är det åter dags! Ni är många i församlingen som 
varit med och kämpat både som deltagande scouter 
och som funktionärer i den anrika scouttävlingen Tas-
senatta – en mörker-spårning för sörmlandsscouter. I 
år är det vi i Ekbackskyrkan som står för värdskapet. 
Lördagen den 1:a oktober kommer ett hundratal scouter och ledare för att kämpa om 
vandringspriset som bara för något år sedan hade sin hemvist i Ekbackskyrkan! Vi kom-
mer att hålla till i skogarna söder om folkparken. 

För att kunna genomföra tävlingen så att våra scouter skall få en minnesvärd upplevelse 
behöver vi all hjälp vi kan få av er församlings-medlemmar. Det kan vara allt från att möta 
scouterna på kontroll eller grilla korv ute på spåret till att servera smörgåsar till trötta 
scouter när de kommer i mål. Vill du vara med och uppleva detta tillsammans med oss 
scoutledare så hör av er till: 

Olle Olsson: 076-133 96 02  


